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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 În temeiul art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu 

modificările ulterioare a fost emis Ordinul nr. 1417/2016 privind constituirea Catalogului 

național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România. 

 Ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor acestui ordin, s-a constatat că nu s-

au obținut rezultatele scontate privind eficiența constituirii Catalogului național al 

pădurilor virgine și cvasivirgine din România. 

 Astfel, se consideră că sunt necesare o serie de modificări și îmbunătățiri, care să 

vizeze, printre altele, următoarele aspecte: 

 - definirea și evidențierea mai coerentă a categoriilor de păduri care se includ în 

catalog; 

 - clarificarea și creșterea cursivității procesului de identificare a suprafețelor de 

pădure care fac obiectul catalogului; 

 -  îmbunătățirea calității și creșterea responsabilității privind elaborarea studiilor 

de fundamentare pentru pădurile care se analizează în vederea includerii acestora în 

catalog, pe de o parte prin creșterea acurateții și calității informațiilor care stau la baza 

caracterizării acestor păduri, iar pe de altă parte, prin individualizarea și definirea mai 

bună a procesului de verificare a studiilor de fundamentare, inclusiv pe teren; 

 - crearea unei mai mari deschideri și transparențe, precum și valorificarea 

judicioasă a oportunităților existente pentru coagularea și materializarea eforturilor 

tuturor factorilor interesați să contribuie la identificarea și protejarea pădurilor naturale 

relativ intacte din România, prin includerea unor dispoziții legale care să ofere celor 

îndreptățiți posibilitatea de acces la datele și informațiile necesare pentru elaborarea 

studiilor de fundamentare precum și accesul în suprafețele de pădure vizate. 

 Având în vedere cele prezentate și volumul mare al schimbărilor propuse, 

propunem abrogarea OM nr. 1417/2016 și aprobarea elaborării unui nou proiect de ordin 

privind constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România.
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